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 العنوان: استكشاف في المكتبة
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 1 3 2  صغيرة 120دقيقة عربية

 

 

سنة ،   18و  15الملّخص: يستهدف هذا النشاط بين الثقافات الالجئين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

للمجموعات المختلطة مع السكان المحليين. خالل زيارة للمكتبة ، سيتم دعوتهم لتجميع  ولكن أيًضا 

صندوق وسائط متعددة لمجموعتهم حيث سيجدون وسائط مثيرة لالهتمام لجميع أعضاء المجموعة وتعبر  

ات  عن "عالم من الثقافات". يحتوي صندوق الوسائط المتعددة على كتب ومقاطع فيديو وألعاب ومواد بلغ

 .مختلفة 

 

 الكلمات المفتاحية: تعليم متعدد الثقافات ، مكتبة 

 

األهداف: يجب أن يوفر النشاط وصوالً منخفًضا إلى المعرفة بين الثقافات وأن يعزز المشاركة الثقافية  

للشباب من ذوي الخلفيات المهاجرة أو بدونها. كما ينبغي أن تحفز الالجئين الشباب على وجه التحديد  

 .الوصول إلى المكتبات كأماكن للتعليم والترفيهعلى 

 

 سنة ، مراهقون  18و   15المشاركون: الجئون شباب تتراوح أعمارهم بين 

 

الوصف: المكتبات ليست مجرد أماكن للمعرفة والترفيه. هم أماكن خاصة جدا للتعليم بين الثقافات. تقدم  

لمدارس. ومع ذلك ، فإن معظم المكتبات تقدم  جميع المكتبات وسائل اإلعالم باللغات التي تدرس في ا 

اآلن أيًضا وسائط لغتها األم باللغات الرئيسية للمهاجرين: الروسية والتركية ، ولكن أيًضا العربية  

والبولندية واليونانية والفارسية والرومانية ولغات يوغوسالفيا السابقة. تقدم العديد من المكتبات صناديق  

عارتها. عادة ما يتم تضمين عناوين وكتب أجنبية أو متعددة اللغات من / حول  وسائط متعددة يمكن است

 .دول أو ثقافات أخرى

في هذا النشاط ، يُطلب من الطالب تجميع صندوق وسائط متعددة لمجموعتهم خالل زيارة إلى المكتبة ،  

لفردية أن تجعلهم يفكرون  والتي تأخذ في االعتبار الثقافات واللغات المختلفة. يجب على وسائل اإلعالم ا

فيما يريدون فعله بهذه الوسائط في مجموعتهم: قراءة كتاب ، ومشاهدة فيديو ، وتشغيل األلعاب. يركز  
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 .االهتمام على تجربة مشتركة ، تثريها المناهج الثقافية المختلفة 

 

 المادة: قوائم الوسائط التي سيتم استكشافها في المكتبة ، وبطاقات أعضاء المكتبة 

 

 الطريقة: التعاون مع المكتبات في الموقع 

 

نصائح للميسرين: هذا النشاط مناسب بشكل خاص ألنشطة اليوم الكامل في المدارس الثانوية أو المراكز  

النهارية ، ولكن أيًضا للمرافق البلدية للشباب. من المهم تشكيل مجموعة مختلطة من المراهقين ذوي  

ذا النشاط مع المكتبة المحلية. قم بإعداد الطالب لما يجب البحث عنه /  خلفية الهجرة أو بدونها. جهز ه

استكشافه في المكتبة. في هذا النشاط ، اجعل الطالب على دراية ببيئة المكتبة وشجعهم على االستمرار  

 .في حضور المكتبة 

 

 Kultur und Arbeit e.V المصدر: المواد التعليمية لشركة

 

 - :الصدقات 

 

 (ACW) جمعية الثقافة والعمل - .Kultur und Arbeit e.V :المتعاون

 


